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Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 90 Lärarlönelyftet 
Dnr KS 2022/244 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att kommunen inför kommande löneöversyn tar Lärarlönelyftets minskning i 
beaktning och ser över möjligheten att även fortsättningsvis stärka upp lönen för, 
enligt lärarlönelyftets direktiv, de lärare som utför ett extra gott arbete för en god 
kvalité och hög måluppfyllelse. 

Ärendebeskrivning  
Riksdagen har beslutat att minska det statliga lärarlyftets anslag under kommande 
år. Man gör en succesiv minskning men i praktiken innebär det att bidragsramen 
minskar med 2/3 till höstterminen 2023. 

Pengarna i Lärarlönelyftet överförs till statsbidrag för stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling (SFS 2018:49). 

Statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling kan inte användas för 
lärarlöner på samma sätt som i Lärarlönelyftet 

Villkoren i det återstående Lärarlönelyftet är oförändrade, vilket innebär att 
bidragsramarna för huvudmän med många elever påverkas mest. För Anebys del 
kommer det att innebära en minskning från nuvarande 1,5 milj till ca 510000 kr. 
vilket innebär en minskning på 2/3 av det bidrag som använts till att höja lönen 
för de lärare som är extra skickliga i att stärka kvalité och utveckling i sin 
undervisning. 

Barn och utbildningsavdelningen befarar att vi förlorar attraktiviteten för de lärare 
som under åren fått del av detta lönelyft då lärarlönelyftet minskar. Våra närliggande 
kommuner har under åren implementerat lärarlönelyftet i medarbetarnas ordinarie 
löner vilket gör att de beslutat att inte ta bort påslaget då staten minskar sitt bidrag. 
Aneby har beslutat kring Lärarlönelyftet på årsbasis. För att fortsätta vara en attraktiv 
arbetsgivare och behålla den kompetens vi har idag föreslår vi att kommunen inför 
kommande löneöversyn tar detta i beaktning och ser över möjligheten att även 
fortsättningsvis stärka upp lönen för de lärare som utför ett extra gott arbete för en 
god kvalité och hög måluppfyllelse. 

Skolchef Rosemarie Segersson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-05-24 
      

Beslutet skickas till 
Skolchef
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Allmänna utskottet 2022-06-13

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 91 Yttrande till revisorerna angående 
årsredovisning 2021 
Dnr KS 2022/1 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att överlämna yttrandet till revisorerna. 

Ärendebeskrivning  
Kommunens revisorer har överlämnat revisionsrapporten ”Granskning av 
årsredovisningen 2021 - Aneby Kommun” till kommunstyrelsen för 
kommentarer.  

Revisorernas bedömning av årsredovisningen är att: 

- Vi bedömer sammantaget att kommunstyrelsen i Aneby kommun i allt 
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. 

- Vi bedömer att räkenskaperna är rättvisande och i allt väsentligt upprättad 
i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 

- Vi bedömer att kommunstyrelsens interna kontroll har varit tillräcklig. 
- Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål 

om god ekonomisk hushållning som fullmäktige uppställt både vad gäller 
ett finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv. 

- Vi bedömer särskilt att Höglandets Överförmyndarnämnd har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt 
(Nämnden har dock inte fattat beslut kring verksamhetsplan, budget, 
uppföljning och rapportering i enlighet med kommunens styrmodell, 
reglemente och samverkansavtal). 

- Vi bedömer särskilt att Höglandets Överförmyndarnämnds interna 
kontroll inte har varit tillräcklig (nämnden har inte fattat beslut om 
internkontrollplan för 2021). 

Revisionen noterar i granskningen att det arbete som gjorts under året vad gäller 
målstyrning har haft en positiv effekt och att tidigare års iakttagelser i stora drag 
har åtgärdats. 

I bilaga 2 i revisionsrapporten finns en sammanställning över andra iakttagelser 
som gjorts i samband med granskningen av årsredovisningen. Revisorerna lyfter 
att bedömningsgrunden för de verksamhetsmässiga målen i riktlinjerna för god 
ekonomisk hushållning är otydlig och rekommenderar att bedömningsgrunderna 
tydliggörs och konkretiseras. Vidare anses formuleringen ”En övervägande del av 
verksamhetsmålen har uppfyllts under året eller utvecklats i positiv riktning i förhållande till 
målformuleringen” vara något generell. 

Yttrande 
Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för kommunens verksamhet samt 
upprättandet av årsredovisningen. Kommunstyrelsen ser därför att det är positivt 
att revisionens samlade bedömning är att årsredovisningen följer gällande lag och 
rekommendationer samt god redovisningssed, att resultatet är förenligt med 
fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning och att årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Allmänna utskottet 2022-06-13

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Styrmodell 
Kommunstyrelsen gläds åt att det målinriktade arbetet med styrning och ledning 
som genomförts under de senaste åren visar resultat i årsredovisningen. Den 
utveckling som visar sig i ett färre antal styrtal, för ett tydligare fokus, är helt i linje 
med det långsiktiga arbete som bedrivits kring styrning och ledning.  

God ekonomisk hushållning  
Revisorerna bedömer att resultatet i årsredovisningen är i enlighet med 
kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning. Revisorerna påtalar 
dock att bedömningsgrunden för verksamhetsmålen är något generell. 

Kommunfullmäktige beslutade om riktlinjer för God ekonomisk hushållning den 
12 december 2020, KF § 120. Riktlinjerna beskriver vad som avses med god 
ekonomisk hushållning samt ger en vägledning till kommunstyrelsen i bedömning 
av måluppfyllelsen. Det grundläggande syftet med riktlinjerna är att hålla över tid, 
vilket innebär att bedömningsgrunderna ska kunna hantera att målen som anges i 
budget kan variera i antal mellan olika år samt att ambitionsnivån kan vara av olika 
karaktär. Kommunstyrelsen anser att riktlinjerna inte får begränsa ambitionen om 
hög målsättning. Att resultatet inte når målet fullt ut kan ändå anses vara god 
ekonomisk hushållning utifrån att det skett en förbättring mellan åren. 

I betänkandet En god kommunal hushållning (SOU 2021:75) är förslaget att 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning integreras i ett långsiktigt program som 
beslutas av kommunfullmäktige. I samband med den förändringen kommer 
riktlinjerna att utvärderas. 

Överförmyndarnämnden 
I revisionsberättelsen finns två bedömningspunkter som berör 
Överförmyndarnämnden. Kommunstyrelsen hänvisar till yttrande från 
Höglandets överförmyndarverksamhet (HÖN 2022-02-09 §21), där det framgår 
att nämnden tar till sig förbättringsförslagen om tydligare beslut kring budget, 
verksamhetsplan och uppföljning samt internkontrollplan. 

Fördjupad granskning 
I revisionsberättelsen återfinns även en samlad bedömning från den fördjupande 
granskningen, som genomfördes under året, av biståndsbedömning inom 
äldreomsorgen. Yttrande om detta hänvisas till KS §54, 2022-03-07. 

Ekonomichef Maria Engmalm-Wallsten föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-06-07 
Protokollsbeslut Höglandets överförmyndarnämnd, 2022-02-09 
Ytt. gällande grundläggande granskning av Höglandets överförmyndarverksamhet 
Protokollsbeslut Vetlanda kommunfullmäktige, 2022-04-20 
Revisionsrapport 
Granskningsrapport 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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AU § 92 Månadsuppföljning för 
kommunövergripande anslaget och 
kommunserviceavdelningen maj 
Dnr KS 2022/6 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att godkänna månadsuppföljningen per maj 2022 avseende kommunserviceavdelningen 
och kommunövergripande anslaget. 
 
Ärendebeskrivning  
Kommunövergripande anslaget redovisar ett positivt resultat för perioden på 925 
tkr. Kommunfullmäktige, överförmyndarverksamheten och revisionen redovisar 
positivt resultat för perioden på 59 tkr. 

Kommunserviceavdelningen redovisar ett positivt resultat för perioden  på 2 172 
tkr. 

Månadsuppföljningen beskriver avvikelserna inom respektive enhet. 

Kommundirektör Mikael Fornander och avdelningschef för 
kommunserviceavdelningen Johanna Evegren föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Månadsuppföljning maj 2022, Kommunövergripande och 
Kommunserviceavdelningen 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-10 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Allmänna utskottet 2022-06-13

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 93 Månadsuppföljning maj, Aneby kommun 
Dnr KS 2022/6 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna månadsuppföljningen per maj 2022 avseende Aneby kommuns 
verksamheter, samt 

att arbeta med åtgärder för att nå en budget i balans. 

Ärendebeskrivning  
Resultatet för perioden till och med maj visar på 22,6 miljoner kronor, budgeten 
för perioden är 8,5 miljoner vilket innebär att det är en positiv avvikelse mot 
budget om 14,1 miljoner kronor.  

Prognosen kvarstår från tertial 1 och visar på ett helårsresultat om 25,4 miljoner 
kronor. Jämfört med budgeten på 14,6 miljoner kronor innebär det en positiv 
avvikelse om 10,9 miljoner kronor. 

Verksamheternas resultat för perioden jämfört med budget ger ett positivt utfall 
om 5,0 miljoner kronor. Prognosen visar dock på ett överskridande om 6,5 
miljoner kronor. Verksamhetens prognos balanseras av ett överskott på 
finansnettot om 17,4 miljoner kronor. 

De verksamheter som uppvisar negativ avvikelse arbetar med åtgärder för att 
minska underskottet och för att uppnå en budget i balans. 

Ekonomichef Maria Engmalm-Wallsten föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-06-10 
Månadsuppföljning maj 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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AU § 94 Information: HR 
Dnr KS 2022/20 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
HR-ansvarig Li Guldbrand informerar om sjukfrånvaron fram tills april 2022. 
Den ackumulerade sjukfrånvaron är i stort sett i paritet med föregående år. 
Bemanningssituationen inför sommaren ser bra ut, och alla lediga vakanser har i 
stort sett tillgodosätts. 
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AU § 95 Enskilda vägarna och bidragen 
Dnr KS 2022/210 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2008 § 88,  
 

att upphäva kommunalfullmäktiges beslut den 8 oktober 1970 § 78,  
 

att Aneby kommun betalar ut bidrag med tio (10) procent av Trafikverkets 
godkända bidragsunderlag till enskilda vägföreningar,  
 

att ansökan årligen lämnas in senast 1 mars och att bidrag utbetalas i efterskott en 
gång per år, 
 

att driftbidrag för enskilda vägar som inte har rätt till statligt bidrag genom 
Trafikverket, så kallade utfartsvägar, utbetalas en gång om året efter godkänd 
ansökan för vägar till permanentboende, med minst en mantalsskriven, om 2,50 kr 
per löpmeter, 
 

att ersättningen ska index uppräknas årligen, 
 

att sträckan beräknas från bostadstomtens in- och utfart fram till allmän väg eller 
enskild väg som är statligt bidragsberättigad, 
 

att vägen ska hållas öppen och underhållas i enlighet med vad Trafikverket kräver 
för att lämna statligt och årligt driftbidrag till enskild väg,  
 

att fastighetsägaren ska redovisa vägens skick och lämna in de uppgifter i samband 
med ansökan som kommunen kräver samt med möjlighet för kommunen att 
besikta vägsträckan,  
 

att ansökan om driftbidrag ska ske årligen, senast 1 mars, med utbetalning i 
efterskott,  
 

att om en väg stängs för trafik utan kommunens medgivande, eller om vägens 
underhåll är eftersatt, får kommunen besluta att beviljat driftbidrag inte ska betalas 
ut, samt 
 

att bidragsreglerna träder i kraft den 1 januari 2023. 

Ärendebeskrivning  
Aneby kommun har två för närvarande olika former av bidrag för enskilda vägar. 
I första hand betalar kommunen ut tio (10) procent av Trafikverkets godkända 
bidragsunderlag till enskilda vägföreningar. Detta bidrag har gällt sedan 1 januari 
2009 efter beslut i kommunfullmäktige i november 2008. Förslaget är att detta 
bidrag kvarstår på samma sätt även fortsättningsvis, dock med förändringen att 
bidrag efter ansökan betalas ut en gång per år, detta för att minska 
administrationen. I kommunfullmäktiges beslut från 2008 framgår att bidraget ska 
betalas ut två gånger per år.  

I dåvarande kommunalfullmäktige beslutades i oktober 1970 om kommunalt 
bidrag till enskilda vägar som inte erhåller statsbidrag, vägar som utgör 
utfartsvägar. Enligt regelverket är bidraget 70 öre per löpmeter när det kommer 
till vägar med permanentboende och 50 öre per löpmeter när det kommer till 
vägar där det rör sig om fritidsboende. Bidrag hanteras av tekniska enheten. 
Bidraget har inte betalats ut de senaste åren, men har nu efterfrågats av någon 
enstaka fastighetsägare. 

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Allmänna utskottet 2022-06-13

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag  
Protokollsutdrag kommunalfullmäktige 1970-10-08 § 78 med bilaga  
Protokoll kommunfullmäktige 2008-11-24 § 88  
Tjänsteskrivelse 2022-05-11 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Allmänna utskottet 2022-06-13

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 96 Medborgarförslag: Angående "tysta 
områden" i Askeryd socken 
Dnr KS 2022/140 
 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag om tysta områden i 
Askeryd, samt 
 

att medborgarförslaget med detta avslås. 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om tysta områden i Askeryd inkom den 7 mars 2022. 
 

I medborgarförslaget skrivs; 
”Beträffande pågående revision av översiktsplanen, återgå till avgränsning av så 
kallade ”Tysta områden”, enligt den ÖP som gällde fram t o m år 2011, berörande 
Askeryd socken. 
 

Motivering; särskilt den sydöstra delen av Askeryd socken utmärker sig med 
kvaliteter som ett så kallat ”Tyst område” i anslutning till vandringsleden 
”Anebyleden”. Området hyser mycket höga biologiska och kulturhistoriska 
värden; bland annat en upp till drygt 120 ha stor skogsbetesareal, som sedan 
början av 1900-talet kontinuerligt betats av en nötboskapsbesättning på 
fastigheten Måletorpet 1:1. En unik biotop har utvecklats. Området som avses, i 
anslutning till Anebyleden, används flitigt av allmänheten som rekreationsområde-
friluftsområde.” 
 

I svaret framgår till att börja med att förslaget till översiktsplan var utställd för 
samråd från 9 mars 2021 fram till och med 24 maj 2021 och att planen i skrivande 
stund är ute för granskning fram till 13 juni 2022. Det är inte rimligt att ändra i 
översiktsplanen utifrån ett medborgarförslag vid sidan av planprocessen, som är 
noggrant reglerad i plan- och bygglagen. Förslaget bör skickas in som en synpunkt 
så det kan registreras och redovisas som en sådan, tillsammans med andra 
inkomna synpunkter. Då ges också myndigheter, medborgare och andra tillfälle att 
reagera på eventuella förändringar i planförslaget. 
 

Vidare konstateras att i arbete med att ta fram en ny översiktsplan har Aneby 
kommun i samrådsförslaget och sedermera granskningsförslaget valt att diskutera 
begrepp kring tysta områden mer ingående. Kommunen anser i dagsläget att det i 
kommunen inte finns områden som kan anses både stora och helt eller obetydligt 
påverkade på det sätt som definieras i miljöbalken 3 kap § 2. Ett område kan anses 
som obetydligt påverkat, och det är naturskogen i Salesten. Det kan dock inte 
definieras som stort. I övriga större områden som kan definieras som tysta eller 
ostörda, så är landskapet ofta i hög grad påverkat, framförallt genom skogsbruket. 
Kommunens ställningstagande är således att kommunen inte har områden som 
ska skyddas enligt tidigare nämnd lagstiftning. Det kan dock vara av vikt att 
skydda och att långsiktigt värna områden som är ostörda, då dessa kan ha viktiga 
biologiska och rekreativa värden som kan påverkas negativt genom fragmentering. 
Kommunen har därför valt att redovisa ostörda områden enligt länsstyrelsens 
analys som ett kunskapsunderlag med rekommendationer om att hänsyn som bör 
tas. Aneby kommun har också valt att redovisa fyra områden vars karaktär av 
ostördhet bör bevaras. Motiveringen till val av områden samt bevarandevärden 
finns beskrivna i planförslaget. 
 

Med hänvisning till svaret ska medborgarförslaget anses vara besvarat. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, 2022-03-07 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-30 
Förslag till svar på medborgarförslag, 2022-05-30 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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AU § 97 Medborgarförslag: Angående vindkraft i 
Lönhult 
Dnr KS 2022/146 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag avseende vindkraft i 
Lönhult, samt 

att med detta avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om vindkraft i Lönhult inkom till kommunen den 10 mars 
2022. 

I medborgarförslaget konstateras att planerade vindkraftverk i Lönhult kommer 
bli avsevärt högre, 210 meter, än vad som ursprungligen godkändes av kommunen 
med dåvarande regelverk. Förslagsställarna menar att nya forskningsrön kräver 
nya beslut och att kommunen ska lägga veto mot vindkraftsparken. 

I svaret redogörs översiktligt för lagstiftningen inom vindkraftsområdet samt för 
det aktuella ärendets gång. Avslutningsvis konstateras att Mark- och 
miljööverdomstolen i dom den 26 april 2022 meddelade tillstånd för 
vindkraftspark på fastigheterna Stora Lönhult 6:8 och Brokafall 1:4 i Aneby 
kommun. Mark- och miljööverdomstolens dom kan enligt 5 kap 5 § lagen 
(2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas. Någon överprövning av 
den vindkraftsetablering som tillåts genom domen är därför inte möjlig. Med 
hänvisning till detta ska medborgarförslaget avslås. 

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, 2022-03-10  
Förslag till svar på medborgarförslag, 2022-05-24 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-24 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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AU § 98 Medborgarförslag: Lägg veto mot 
vindkraftsplanerna i Lönhult 
Dnr KS 2022/176 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag avseende vindkraft i 
Lönhult, samt 

att med detta avslå medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag, med flera förslagsställare, om vindkraft i Lönhult inkom till 
kommunen den 4 april 2022. 

I medborgarförslaget konstateras att planerade vindkraftverk i Lönhult kommer 
bli avsevärt högre, 210 meter, än vad som ursprungligen godkändes av kommunen 
med dåvarande regelverk. Förslagsställarna menar att nya forskningsrön kräver 
nya beslut och att kommunen ska lägga veto mot vindkraftsparken. 

I svaret redogörs översiktligt för lagstiftningen inom vindkraftsområdet samt för 
det aktuella ärendets gång. Avslutningsvis konstateras att Mark- och 
miljööverdomstolen i dom den 26 april 2022 meddelade tillstånd för 
vindkraftspark på fastigheterna Stora Lönhult 6:8 och Brokafall 1:4 i Aneby 
kommun. Mark- och miljööverdomstolens dom kan enligt 5 kap 5 § lagen 
(2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas. Någon överprövning av 
den vindkraftsetablering som tillåts genom domen är därför inte möjlig. Med 
hänvisning till detta ska medborgarförslaget avslås. 

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, 2022-04-04  
Förslag till svar på medborgarförslag, 2022-05-24 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-24 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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AU § 99 Motion: Utred och säkra ekonomisk 
säkerhet för vindkraftverk innan startbesked ges 
Dnr KS 2022/84 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att ställa sig bakom upprättad svarsskrivelse till motionen, samt 

att motionen är avslagen med hänvisning till svarsskrivelsen. 

Motionssvar 
Sverigedemokraterna i Aneby har i motion inkommen 31 januari 2022 yrkat: 

 att startbesked inte ges till vindkraftverk innan den ekonomiska säkerheten är 
utredd och säkrad,  

 att en startavgift läggs på vindkraftverk som når upp till MÖD:s dom om 
ekonomisk säkerhet,  

 att den ekonomiska säkerheten bör indexregleras för vindkraftverk,  
 att redan etablerade vindkraftverks ekonomiska säkerheter ses över och i de 

fall säkerheten inte anses tillräcklig bör en driftsavgift läggas som täcker upp 
till MÖD:s dom,  

 att insamlade medel avsetts för nedmontering och iordningsställande av 
marken.  

 
Roller och politiskt utrymme för ställningstaganden  
Kommunen är en politiskt styrd organisation och i ärenden som rör plan- och 
bygglagen är det kommunfullmäktige och samhällsbyggnadsnämnden som är de 
politiskt styrande instanserna. I verksamhet som styrs av plan- och bygglagen är 
utrymmet för politiska ställningstaganden begränsat. De politiska ställningstagandena 
handlar främst om hur mark- och vattenområden ska utvecklas, användas och 
bevaras. Det är alltså i den översiktliga planeringen som det finns störst möjligheter 
till politiska överväganden. I detaljplanering är utrymmet för politiska 
ställningstaganden mer begränsat och i lov- och byggprocesserna finns det knappt 
något utrymme alls för detta. Det här innebär att den övergripande inriktningen på 
bebyggelseutveckling och markanvändning inom kommunen avgörs av politiska 
ställningstaganden, ytterst av kommunfullmäktige, medan de flesta detaljfrågor saknar 
politiskt bedömningsutrymme. Samhällsbyggnadsnämnden är en självständig 
myndighet inom kommunen och varken kommunstyrelsen eller andra inom 
kommunen får blanda sig i nämndens myndighetsutövning. 
 
Startbesked i plan- och bygglagen  
Startbesked hanteras i plan- och bygglagens (PBL) tionde kapitel. I PBL 10 kap 3 § 
anges ”att en åtgärd inte får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett 
startbesked, om åtgärden kräver  
1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller  
2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap 8 §.” 
 
I PBL 10 kap 23 § anges ”Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att en 
åtgärd som avses i 3 § får påbörjas, om  
1. åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna lag eller 
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,  
2. ett bevis om att det finns ett färdigställandeskydd som avses i 16 § har visats upp 
för nämnden, om det krävs ett sådant skydd,  
3. ett bevis om besked om skyddsrum har visats upp för nämnden, om det krävs ett 
sådant besked enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:545) om skyddsrum,  

16



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Allmänna utskottet 2022-06-13

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

4. en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats upp för nämnden, 
om en sådan redovisning krävs enligt 23 § lagen (2006:985) om energideklaration för 
byggnader, och  
5. de villkor som har uppställts enligt 4 kap. 14 § eller 9 kap. 37 a § är uppfyllda.”  
 
Nämnden kan inte ställa andra krav eller villkor när det kommer till startbesked 
utöver de som anges i PBL eller som stöd finns för i lagstiftningen eller i plan- och 
byggförordningen. 
 
Villkor vid bygglovsgivning  
I 9 kap. 40 § PBL sägs bland annat att bygglov ska innehålla de villkor som ”behövs i 
övrigt”. Detta ska emellertid inte tolkas som att kommunen kan uppställa vilka villkor 
som helst. Istället måste ett villkor ha direkt stöd i PBL eller tillhörande förordningar, 
främst plan- och byggförordningen. Att ange villkor i ett bygglovsbeslut med att ställa 
säkerhet för framtida nedmontering eller med att nedmontering och efterbehandling 
ska ske är inte möjligt eller förenlig med plan- och bygglagens bestämmelser.  
 
Vad gäller villkor i bygglovet om att platsen för vindkraftverken ska återställas och 
verken nedmonteras efter det att de tagits ur drift gäller i huvudsak detsamma. 
Kommunen kan inte ställa villkor som inte har stöd i PBL och särskilt villkor som rör 
framtida problem är svårförenliga med PBL. Som jämförelse kan inte en kommun i 
ett föreläggande om rivning samtidigt förelägga fastighetsägaren att frakta bort 
rivningsmassorna, eftersom något problem med dessa ännu inte föreligger. 
 
Ekonomisk säkerhet  
I ”Vägledning om nedmontering av vindkraftverk” (ET 2016:11) utgiven av 
Energimyndigheten framgår i rapport som föregått vägledningen, att den ekonomiska 
säkerhetens storlek varierar mellan olika tillståndsbeslut. Variationen gällande 
beloppens storlek är från 150 000 kronor till 1,3 miljoner kronor (i rapporten från 
2015). Beloppen uppräknas efter konsumentprisindex under verkens livslängd med 
början vid året för driftstart. I vissa fall har beloppet bestämts för en hel 
vindkraftpark med liknande villkor om indexuppräkning.  
 
Vidare anges i vägledningen att storleken på den ekonomiska säkerheten bedöms i det 
enskilda fallet. Som grund för de beräkningar som redovisas i bolagets 
beräkningsmodell bör vindkraftverkets höjd och rotordiameter, det geografiska läget 
och hur stor del av fundamentet som ska tas bort ingå. Dessa underliggande 
parametrar bedöms ha stor effekt på kostnadsbilden och bör beskrivas särskilt vid 
redovisning av den ekonomiska säkerhetens storlek.  
 
Ett vindkraftsverks återvinningsvärde bör inte ingå i bolagets kalkyl för att ange den 
ekonomiska säkerhetens storlek. Metallpriserna fluktuerar mellan åren vilket gör att 
det är svårt att förutse det verkliga värdet i framtiden. Dessutom ger metallpriserna 
inte en korrekt bild av priset då återvinningscentraler även anpassar priset efter 
dimension samt transportavstånd. Återvinningsvärdet kan däremot räknas in i 
bolagets egna beräkningar av nedmontering- och efterbehandlingskostnader i sin 
totalbudget för framtiden. 
 
 Det finns i dagsläget inte möjlighet att förelägga om ekonomisk säkerhet för 
anmälningspliktiga vindkraftverk (vindkraftverk som därmed även är 
bygglovspliktiga). Däremot innehåller miljölagstiftningen generella krav på 
återställande av mark oavsett möjligheten till ställande av ekonomisk säkerhet. 
Tillsynsmyndigheten har möjlighet att ställa krav på försiktighetsmått med stöd av 26 
kap. och 2 kap. miljöbalken.  
 
Verksamhetsutövare som bedrivit vindkraftsverksamhet är ansvarig för nedmontering 
och efterbehandling. Det saknar betydelse om verksamheten har övertagits av en ny 
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verksamhetsutövare eller om ekonomisk säkerhet har avsatts enligt 16 kap. 3 § 
miljöbalken eller inte. Allmänt gäller således enligt miljöbalken att den som bedriver 
eller avser att bedriva en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de övriga försiktighetsmått som behövs för  
att hindra eller motverka skada eller olägenhet för miljön eller människors hälsa (2 
kap. 3 § miljöbalken). Kvarlämnade vindkraftverk, inklusive fundament, kablar, 
markarbeten och dylikt, kan komma att räknas som en sådan verksamhet. 
 
Slutsats  
Hanteringen av bygglov och startbesked är myndighetsutövning mot enskild inom 
ramen för samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Samhällsbyggnadsnämnden är 
en självständig myndighet inom kommunen och varken kommunstyrelsen eller andra 
inom kommunen får blanda sig i nämndens myndighetsutövning.  
 
Att villkora eller inte lämna startbesked till vindkraftverk innan den ekonomiska 
säkerheten är utredd och säkrad är inte förenligt med gällande lagstiftning. När det 
kommer till tillståndspliktiga verk, som alltså inte kräver bygglov, är det 
miljöprövningsdelegationen eller överprövande instanser som hanterar den 
ekonomiska säkerheten inom ramen för tillståndet. Det finns inte möjlighet att 
förelägga om ekonomisk säkerhet för anmälningspliktiga och bygglovspliktiga 
vindkraftverk eftersom lagstöd saknas för detta. Likaså saknas lagstöd för att lägga en 
startavgift på vindkraftverk som når upp till Mark- och miljööverdomstolens dom om 
ekonomisk säkerhet.  
 
Uppförda vindkraftsparker drivs inom ramen för beslutade tillstånd. 
Samhällsbyggnadsnämnden i Aneby kommun bedriver heller inte tillsyn över någon 
tillståndspliktig vindkraftspark. Tillsynen i dessa parker svarar Länsstyrelsen i 
Jönköpings län för.  
 
Med hänvisning till ovanstående avslås motionen. 
 
Ärendebeskrivning  
Sverigedemokraterna har i Aneby har genom Kristin Apsey i motion inkommen 
31 januari 2022 yrkat: 

- att startbesked inte ges till vindkraftverk innan den ekonomiska säkerheten 
är utredd och säkrad, 

- att en startavgift läggs på vindkraftverk som når upp till MÖD:s dom om 
ekonomisk säkerhet, 

- att den ekonomiska säkerheten bör indexregleras för vindkraftverk, 
- att redan etablerade vindkraftverks ekonomiska säkerheter ses över och i 

de fall säkerheten inte anses tillräcklig bör en driftsavgift läggas som täcker 
upp till MÖD:s dom, 

- att insamlade medel avsetts för nedmontering och iordningsställande av 
marken. 

Ett svar på motionen har arbetats fram. Av slutsatserna i svaret konstateras att 
samhällsbyggnadsnämnden är en självständig myndighet inom kommunen och 
varken kommunstyrelsen eller andra inom kommunen får blanda sig i nämndens 
myndighetsutövning. Nämnden kan inte ställa vilka villkor som helst vid 
bygglovgivning och i startbesked. Villkor måste ha direkt stöd i plan- och 
bygglagen eller tillhörande förordningar, främst plan- och byggförordningen. 

Att villkora eller inte lämna startbesked till vindkraftverk innan den ekonomiska 
säkerheten är utredd och säkrad är inte förenligt med gällande lagstiftning. När det 
kommer till tillståndspliktiga verk, som alltså inte kräver bygglov, är det 
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miljöprövningsdelegationen eller överprövande instanser som hanterar den 
ekonomiska säkerheten inom ramen för tillståndet. Det finns inte möjlighet att 
förelägga om ekonomisk säkerhet för anmälningspliktiga och bygglovspliktiga 
vindkraftverk eftersom lagstöd saknas för detta. Likaså saknas lagstöd för att lägga 
en startavgift på vindkraftverk som når upp till Mark- och miljööverdomstolens 
dom om ekonomisk säkerhet. Uppförda vindkraftsparker drivs inom ramen för 
beslutade tillstånd. 

Med hänvisning till svarsskrivelsen föreslås att motionen avslås. 

Beslutsunderlag  
Motion, 2022-01-31 
Förslag till svar på motion, 2022-05-26  
Tjänsteskrivelse, 2022-05-26 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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AU § 100 Motion: Angående fler solceller i 
kommunen – nu! 
Dnr KS 2021/489 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 

satt ställa sig bakom upprättad svarskrivelse till motionen, samt 
 
att motionen är besvarad med hänvisning till svarsskrivelsen. 
 
Motionssvar 
Vänsterpartiet har i en motion daterad 29 november 2021 föreslagit att Aneby 
kommun deklarerar att installation av solceller på kommunens fastigheter ska ha 
högre prioritet, i enlighet med kommunens arbete med Agenda 2030 och de 
kommunala och regionala miljömålen. Vidare föreslås att det ges i uppdrag till 
kommunens representanter i bolagens styrelser att driva på för ökad andel i 
solenergi i bolagens verksamhet. 

Kommunens ställningstaganden inom området 
Precis som nämns i motionen har kommunen påbörjat arbetet inom Agenda 
2030. I granskningsförslaget till ny översiktsplan finns ett större avsnitt kring 
förnybar energi. Som en del av att bli en hållbar kommun har Aneby kommun 
som ambition att bli en plusenergikommun, vilket innebär att den totala 
energiproduktionen från förnybara källor i kommunen är större än den totala 
mängd energi som används i kommunen. Förnybar energiproduktion har i 
jämförelse med fossila bränslen många fördelar så som minskade utsläpp, inga 
farliga restprodukter och låga driftkostnader. Strävan mot och planering för 
energieffektivisering bör ske i alla kommunens verksamheter. 

Övergripande viljeinriktning i översiktsplanen kring förnybar energi: 
 Aneby kommuns ambition är att bli en plusenergikommun. 
 Aneby kommun håller sig uppdaterad kring teknikutvecklingen inom 

energiproduktion och energieffektivisering. 
 Produktionen av förnybar energi genom sol, vind och biobaserad 

kraftvärme främjas. 
 I kommunens verksamheter sker kontinuerlig energieffektivisering. 
 Energin som används har minsta möjliga påverkan på omgivningen. 

I stycket om solenergi nämns att potentialen för solkraft i länet bedöms vara stor, 
även småskaliga installationer av privatpersoner kan få stor effekt.  

Viljeinriktning i översiktsplanen inom solenergi: 
 Kommunen arbetar för att de kommunala verksamheterna i större 

utsträckning ska få sin energi från egna solenergianläggningar. 
 Kommunen ställer sig positiv till utvecklingen av solcellsparker på 

strategiska platser. Kommunen bistår med kunskap och information om 
solkraft till medborgare och företagare genom kommunens 
energirådgivning. 

Arbete med och installation av solceller under senaste åren  
I samband med svar på en motion om solceller på kommunala byggnader 2016 
gav kommunstyrelsen ett uppdrag till samhällsbyggnadsavdelningen och tekniska 
enheten, att tillsammans med Stiftelsen Aneby Bostäder och Aneby Miljö & 
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Vatten AB se över vilka byggnader i kommunkoncernens ägo som kan vara 
aktuella och möjliga för installation av solceller samt att ta fram förslag på en 
handlingsplan för installation av solceller.  

Uppdraget utmynnade sedan i en årlig avsättning för solceller om  

300 000 kronor i kommunens investeringsbudget. Tanken med avsättningen är att 
i princip uppföra en solcellsanläggning om året på lämplig byggnad och lämpligt 
tak. Vissa år har medlen överförts till kommande år för att kunna uppföra en 
större anläggning. Utifrån kommunens resurser, såväl personella som ekonomiska, 
får målsättningen om att årligen installera en ny anläggning anses rimlig.   

Idag finns fyra solcellsanläggningar på kommunala byggnader. De finns på 
Parkskolans förskola (17 kW), på om- och tillbyggnaden av Furulidsskolan (17 
kW), på blåljushuset (33 kW) samt dessutom på Tallbackaskolan (33 kW). Aneby 
Miljö & Vatten AB har solceller på personalbyggnaden vid avloppsreningsverket 
vilka producerar omkring 10 000 kWh per år.  

Aneby Miljö & Vatten AB har under våren 2022 börjat undersöka möjligheterna 
till markställda solceller runt Aneby vattenverk där det finns gott om inhägnad yta. 
Bolaget ser också i stort över möjligheterna att satsa mer på solenergi. Därtill kan 
nämnas att samhällsbyggnadsavdelningen under senaste tiden haft kontakt med 
företag som söker efter mark för arrende för solcellsanläggningar.   

Sammanfattningsvis finns alltså redan idag pågående arbete inom kommunen och 
koncernen i enlighet med intentionerna i motionen. Med hänvisning till 
ovanstående är motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning  
Vänsterpartiet har i en motion daterad 29 november 2021 föreslagit att Aneby 
kommun deklarerar att installation av solceller på kommunens fastigheter ska ha 
högre prioritet, i enlighet med kommunens arbete med Agenda 2030 och de 
kommunala och regionala miljömålen. Vidare föreslås att det ges i uppdrag till 
kommunens representanter i bolagens styrelser att driva på för ökad andel i 
solenergi i bolagens verksamhet.  
 
Ett svar har arbetats fram tillsammans med ett utredningsuppdrag avseende 
solceller på byggnader inom kommunkoncernen.  
 

Ett svar har tagits fram. I svaret konstateras att granskningsförslaget till ny 
översiktsplan innehåller ett större avsnitt kring förnybar energi. I översiktsplanen 
finns viljeriktningar inom solenergi, bland annat att kommunen arbetar för att de 
kommunala verksamheterna i större utsträckning ska få sin energi från egna 
solenergianläggningar. 
 
Sedan ett antal år tillbaka finns en årlig avsättning för solceller om 300 000 kronor 
i kommunens investeringsbudget. Tanken med avsättningen är att i princip 
uppföra en solcellsanläggning om året på lämplig byggnad och lämpligt tak. Vissa 
år har medlen överförts till kommande år för att kunna uppföra en större 
anläggning. Utifrån kommunens resurser, såväl personella som ekonomiska, får 
målsättningen om att årligen installera en ny anläggning anses rimlig. 
 
Idag finns fyra solcellsanläggningar på kommunala byggnader. De finns på 
Parkskolans förskola (17 kW), på om- och tillbyggnaden av Furulidsskolan (17 
kW), på blåljushuset (33 kW) samt dessutom på Tallbackaskolan (33 kW). Aneby 
Miljö & Vatten AB har solceller på personalbyggnaden vid avloppsreningsverket  
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vilka producerar omkring 10 000 kWh per år. Aneby Miljö & Vatten AB har 
under våren 2022 börjat undersöka möjligheterna till markställda solceller runt 
Aneby vattenverk där det finns gott om inhägnad yta. Bolaget ser också i stort 
över möjligheterna att satsa mer på solenergi. Därtill kan nämnas att 
samhällsbyggnadsavdelningen under senaste tiden haft kontakt med företag som 
söker efter mark för arrende för solcellsanläggningar. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-05-31 
Motion, inkommen 2021-11-29 
Motionssvar, 2022-05-31 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 Sammanträdesdatum 
 

Allmänna utskottet 2022-06-13

Justerandes sign 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 101 Motion: att solceller för elproduktion 
placeras på kommunägda fastigheters tak som 
lämpar sig för ändamålet 
Dnr KS 2022/167 
 
Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 

att ställa sig bakom upprättad svarsskrivelse till motionen, samt  
 
att motionen är besvarad med hänvisning till svarsskrivelsen. 
 

Motionssvar  
Miljöpartiet de gröna i Aneby har i en motion inkommen den 23 mars 2022 yrkat 
på att kommunen som ett led i det pågående klimatarbetet undersöker 
möjligheten att placera solceller på kommunägda och kommunägda bolags tak för 
elproduktion, antingen i egen regi eller utarrendering till något intresserat företag. 
 
Kommunens ställningstaganden inom området 
I granskningsförslaget till ny översiktsplan finns ett större avsnitt kring förnybar 
energi. Som en del av att bli en hållbar kommun har Aneby kommun som 
ambition att bli en plusenergikommun, vilket också nämns i motionen. Det i sig 
innebär att den totala energiproduktionen från förnybara källor i kommunen är 
större än den totala mängd energi som används i kommunen. Förnybar 
energiproduktion har i jämförelse med fossila bränslen många fördelar så som 
minskade utsläpp, inga farliga restprodukter och låga driftkostnader. Strävan mot 
och planering för energieffektivisering bör ske i alla kommunens verksamheter.  

Övergripande viljeinriktning i översiktsplanen kring förnybar energi: 
 Aneby kommuns ambition är att bli en plusenergikommun. 
 Aneby kommun håller sig uppdaterad kring teknikutvecklingen inom 

energiproduktion och energieffektivisering. 
 Produktionen av förnybar energi genom sol, vind och biobaserad 

kraftvärme främjas. 
 I kommunens verksamheter sker kontinuerlig energieffektivisering. 
 Energin som används har minsta möjliga påverkan på omgivningen. 

I stycket om solenergi nämns att potentialen för solkraft i länet bedöms vara stor, 
även småskaliga installationer av privatpersoner kan få stor effekt. 

Viljeinriktning i översiktsplanen inom solenergi: 
 Kommunen arbetar för att de kommunala verksamheterna i större 

utsträckning ska få sin energi från egna solenergianläggningar. 
 Kommunen ställer sig positiv till utvecklingen av solcellsparker på 

strategiska platser. 
 Kommunen bistår med kunskap och information om solkraft till 

medborgare och företagare genom kommunens energirådgivning. 

Arbete med och installation av solceller under senaste åren  
I samband med svar på en liknande motion om solceller på kommunala 
byggnader 2016 gav kommunstyrelsen ett uppdrag till 
samhällsbyggnadsavdelningen och tekniska enheten, att tillsammans med 
Stiftelsen Aneby Bostäder och Aneby Miljö & Vatten AB se över vilka byggnader 
i kommunkoncernens ägo som kan vara aktuella och möjliga för installation av 
solceller samt att ta fram förslag på en handlingsplan för installation av solceller.  
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Uppdraget utmynnade sedan i en årlig avsättning för solceller om 300 000 kronor 
i kommunens investeringsbudget. Tanken med avsättningen är att i princip 
uppföra en solcellsanläggning om året på lämplig byggnad och lämpligt tak. Vissa 
år har medlen överförts till kommande år för att kunna uppföra en större 
anläggning. Utifrån kommunens resurser, såväl personella som ekonomiska, får 
målsättningen om att årligen installera en ny anläggning anses rimlig.   

Idag finns fyra solcellsanläggningar på kommunala byggnader. De finns på 
Parkskolans förskola (17 kW), på om- och tillbyggnaden av Furulidsskolan (17 
kW), på blåljushuset (33 kW) samt dessutom på Tallbackaskolan (33 kW). Aneby 
Miljö & Vatten AB har solceller på personalbyggnaden vid avloppsreningsverket 
vilka producerar omkring 10 000 kWh per år.  

Aneby Miljö & Vatten AB har under våren 2022 börjat undersöka möjligheterna 
till markställda solceller runt Aneby vattenverk där det finns gott om inhägnad yta. 
Bolaget ser också i stort över möjligheterna att satsa mer på solenergi. Därtill kan 
nämnas att samhällsbyggnadsavdelningen under senaste tiden haft kontakt med 
företag som söker efter mark för arrende för solcellsanläggningar. Just när det 
kommer till utarrendering är sannolikt mark det som kan vara möjligt, medan 
byggnader lämpar sig för egen produktion. Ytterligare en aspekt att se över 
framgent är möjligheten att gå in i och äga andelar i solcellsparker, vilket förstås i 
mångt och mycket är en finansiell fråga där kommunen i så fall låser ett visst 
kapital i andelarna och sedan köper den el som produceras i anläggningen 
motsvarande andelsägandet. 

Sammanfattningsvis finns alltså redan idag pågående arbete inom kommunen och 
koncernen i enlighet med intentionerna i motionen. Med hänvisning till 
ovanstående är motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning  
Miljöpartiet de gröna i Aneby har i en motion inkommen den 23 mars 2022 yrkat 
på att kommunen som ett led i det pågående klimatarbetet undersöker 
möjligheten att placera solceller på kommunägda och kommunägda bolags tak för 
elproduktion, antingen i egen regi eller utarrendering till något intresserat företag. 
 
Ett svar har tagits fram. I svaret konstateras att granskningsförslaget till ny 
översiktsplan innehåller ett större avsnitt kring förnybar energi. I översiktsplanen 
finns viljeriktningar inom solenergi, bland annat att kommunen arbetar för att de 
kommunala verksamheterna i större utsträckning ska få sin energi från egna 
solenergianläggningar. 
 
Sedan ett antal år tillbaka finns en årlig avsättning för solceller om 300 000 kronor 
i kommunens investeringsbudget. Tanken med avsättningen är att i princip 
uppföra en solcellsanläggning om året på lämplig byggnad och lämpligt tak. Vissa 
år har medlen överförts till kommande år för att kunna uppföra en större 
anläggning. Utifrån kommunens resurser, såväl personella som ekonomiska, får 
målsättningen om att årligen installera en ny anläggning anses rimlig. 
 
Idag finns fyra solcellsanläggningar på kommunala byggnader. De finns på 
Parkskolans förskola (17 kW), på om- och tillbyggnaden av Furulidsskolan (17 
kW), på blåljushuset (33 kW) samt dessutom på Tallbackaskolan (33 kW). Aneby 
Miljö & Vatten AB har solceller på personalbyggnaden vid avloppsreningsverket 
vilka producerar omkring 10 000 kWh per år. 
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Aneby Miljö & Vatten AB har under våren 2022 börjat undersöka möjligheterna 
till markställda solceller runt Aneby vattenverk där det finns gott om inhägnad yta. 
Bolaget ser också i stort över möjligheterna att satsa mer på solenergi. Därtill kan 
nämnas att samhällsbyggnadsavdelningen under senaste tiden haft kontakt med 
företag som söker efter mark för arrende för solcellsanläggningar. Just när det 
kommer till utarrendering är sannolikt mark det som kan vara möjligt, medan 
byggnader lämpar sig för egen produktion. Ytterligare en aspekt att se över 
framgent är möjligheten att gå in i och äga andelar i solcellsparker, vilket förstås i 
mångt och mycket är en finansiell fråga där kommunen i så fall låser ett visst 
kapital i andelarna och sedan köper den el som produceras i anläggningen 
motsvarande andelsägandet. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-05-31 
Motion, inkommen 2022-03-23 
Motionssvar, 2022-05-31 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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AU § 102 Medborgarförslag: Angående att 
förlänga gång- och cykelvägen från Blågrindar till 
Aneby tätort 
Dnr KS 2022/169 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag om förlängning av gång- 
och cykelväg från Blå grindar till Aneby samt 

att medborgarförslaget med detta avslås. 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om förlängning av gång- och cykelväg från Blå grindar till 
Aneby via Gåseryd inkom 30 mars 2022. 

I medborgarförslaget skrivs; 

” Jag tycker att man borde förlänga/fortsätta med gång- och cykelvägen från 
blågrindar och ner till samhället förbi Gåseryd, att anlägga en grusad väg sista 
biten från Blå grindar och fram till Stalpet.” 

I svaret konstateras att i kommunens gällande översiktsplan, antagen av 
kommunfullmäktige 25 februari 2013, finns den aktuella sträckan utpekad som en 
planerad cykelväg. Kommun har därefter tagit fram en gång- och cykelplan för 
kommunen vilken antogs under 2018 och den har därefter reviderats, i februari 
2021. Varken i gång- och cykelplanen eller i granskningsförslaget till ny 
översiktsplan för Aneby kommun finns den aktuella sträckan med. Sträckan 
övervägdes när gång- och cykelplanen arbetades fram men togs bort. Det beror 
främst på att kommunen, även om det vore önskvärt och mycket bra, inte ser det 
som realistiskt och möjligt att anlägga någon gång- och cykelväg utmed väg 971 
under överskådlig framtid. Skälen till detta är flera, vägen är statlig med 
Trafikverket som väghållare. En eventuell gång- och cykelväg måste därmed 
anläggas av Trafikverket. 

Sträckan är också relativt lång. Mellan Stalpet och korsningen i Blå grindar med 
gamla väg 32, numera väg 1032, är det ungefär 2,5 kilometer. Totalt sträckan är 
drygt 3,5 kilometer för att knyta ihop befintliga stråk. En slutlig faktor i 
sammanhanget är kostnaden som förstås är avhängd sträckan. Trafikverket har 
beräknat drygt 5 000 kronor per meter för gång- och cykelväg utmed statlig väg. 
Sannolikt är det lågt räknat idag mot bakgrund av senaste tidens 
kostnadshöjningar. En snabb överblick av projekt under senare år har kostat både 
det dubbla och mer därtill. Om man utgår från 5 000 kronor per meter och 
sträckan som nämns i medborgarförslaget innebär det en investering om 12, 5 
mnkr, totalsträckan cirka 17,5 mnkr. 

Med hänvisning till svaret ska medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, 2022-03-30 
Tjänsteskrivelse 2022-06-07 
Förslag till svar på medborgarförslag 2022-06-07 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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AU § 103 Yttrande över förslag på ny 
översiktsplan för Eksjö kommun 
Dnr KS 2022/240 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lämna följande yttrande över samrådsförslag ”Översiktsplan Eksjö kommun år 
2040”; 

Eksjö kommun lyfter i sitt kapitel gällande samverkan kollektivtrafik mellan 
Aneby och Eksjö kommun som en viktig fråga. Aneby kommun ser positivt på 
detta och även Eksjö kommuns syn på länet som en delad arbetsmarknadsregion 
där invånarna har ett ömsesidigt utbyte av arbetstillfällen, varor och tjänster. 

Vidare påtalar Eksjö kommun vindkraften som en mellankommunal fråga och 
menar att samråd ska ske med grannkommuner om placeringen av ett 
vindkraftverk sker inom två kilometer till kommungräns. Aneby kommun har 
inget att erinra gällande detta avstånd, men förutsätter att avståndet utökas i de fall 
verkens höjd och antal, området beskaffenhet eller topografiska förutsättningar 
kan förväntas medföra en påverkan på boende, verksamheter eller andra intressen 
i Aneby kommun. 

I övrigt har Aneby kommun inga synpunkter. 

Ärendebeskrivning  
Aneby kommun har beretts tillfälle att yttra sig om Eksjö kommuns förslag till 
översiktsplan som nu är ute på samråd. 

Beslutsunderlag  
Samrådsförslag ”Översiktsplan Eksjö kommun år 2040” 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-08 
      

Beslutet skickas till 
Eksjö kommun
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AU § 104 Försäljning av industrimark, del av 
fastigheten Skärsjö 8:4 
Dnr KS 2022/247 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att försälja del av fastigheten Skärsjö 8:4, markområde angett ”Städet” i gällande 
detaljplan om cirka 8 000 kvadratmeter, till Mantor AB (org.nr 556899-8867) till 
ett pris om 80 000 kronor, 

att Aneby kommun inför försäljningen ansöker hos Lantmäteriet om avstyckning 
av industrifastigheter i området enligt gällande detaljplan i det aktuella området 
samt att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att genomföra arbetet och 
försäljningen. 

Ärendebeskrivning  
Mantor AB framfört önskemål om att förvärva industrimark i Aneby. Företaget 
arbetar brett inom VVS, värme, ventilation och sanitet. Efter diskussioner vill 
Mantor AB förvärva del av fastigheten Skärsjö 8:4, cirka 8 000 kvadratmeter 
väster om Skärsjövägen i Skärsjö industriområde. 

Den tänkta och blivande fastigheten benämns Städet i gällande detaljplan, fastställd av 
kommunfullmäktige 1 oktober 1996. Genomförd översvämningskartering runt 
Svartån visar på översvämningsrisker inom området, såväl vid 50- som 100-årsregn. 
Marken är möjlig att bebygga men åtgärder kan komma att krävas inför byggnation. 
Köparen har informerats inför försäljningen.  
 
När tomtmark har sålts till andra företag under senare år har kommunen tagit tio (10) 
kronor per kvadratmeter. Samma förutsättningar föreslås nu vilket följaktligen ger en 
köpeskilling om 80 000 kronor. 

Gällande detaljplan i området, antagen av kommunfullmäktige 1 oktober 1996, anger i 
stort industri med en byggnadshöjd om maximalt 8,0 meter. I området och 
detaljplanen finns även område avsatt för ett stickspår från Södra stambanan, då 
planlagt för järnvägstrafik 

På den aktuella fastigheten och i industriområdet finns ytterligare industrimark tänkt 
för avstyckning och försäljning. Framförallt söder om Riktvägen i det som benämns 
Kofoten i gällande detaljplan.  
 
Inför försäljningen är det lämpligt, och inte minst kostnadseffektivt, att kommunen 
ansöker om förrättning hos Lantmäteriet och styckar ytterligare industrimark att 
utgöra egna fastigheter. 
 
Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2022-06-02  
Detaljplan för del av Skärsjö 8:4, kv Svarven och kv Borren, Skärsjö industriområde, 
Aneby tätort, antagen 1996-10-01 
      

Beslutet skickas till 
Mantor AB 
Samhällsbyggnadschef

29



30



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Allmänna utskottet 2022-06-13

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 105 Medborgarförslag: Parkeringsfråga på 
Parkskolan 
Dnr KS 2022/86 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag, med föreslagna 
revideringar, om parkeringsfrågan på Parkskolan,  

att medborgarförslaget med detta avslås. 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om parkeringssituationen vid Parkskolan inkom den 3 
februari 2022.  

I medborgarförslaget skrivs; 

”Enligt gamla protokoll har hämtning och lämning varit ett problem under många 
år. Både för skolbussen som ständigt genererar påminnelseutskick från 
skolledningen om att vi föräldrar endast får parkera på därför avsedd plats. Men 
även och framför allt at situationen blir trafikfarlig för våra barn då alla möjliga 
och omöjliga ytor blir belamrade med bilar som gör komplicerade manövrar. Det 
innebär att i synnerhet för de barn som tar sig hem på egen hand så är det inte 
tydligt var som är säkert att röra sig och var det inte är det. 
Med hänvisning till ovanstående så yrkar vi på att denna problematik ses över 
ytterligare. Förutom skolhämtning/-lämning under dagen är situationen lika dålig 
eller ännu värre under kvällar och helger. 
 
Förslag: 
Den östra stigen/cykelvägen som går bredvid grusplanen och slutar /börjar vid 
nuvarande parkering öster om FB-hallen är inte nödvändig då det finns en nyare 
och finare cykelväg direkt öster om förskolans lokaler. 
 
Gör därför om den nämnda östra stig till parkeringsyta. Antingen hela sträckan 
fram till den norra cykelvägen längs med skogen eller en något kortare sträcka i 
syfte att inte skapa någon ny naturligt trafikerad väg runt skolmiljön. Ytan framför 
FB- hallens ingång på södra sidan kan också gå att göra om. Den snurrgunga och 
andra parksaker som finns där kan möjligtvis bli mer nyttjade om de i stället 
placeras på exempelvis västra sidan av FB-hallen i stället.” 
 
Upprättat förslag på svar avses att redaktionellt revideras till kommunstyrelsens 
sammanträde.  
 
I svaret konstateras att det inte är möjligt att göra parkeringar enligt önskemålet i 
medborgarförslaget. 
 
Att göra om ytan framför FB hallen innebär att man får ta bort en cykelparkering 
och lekutrustningen som föreslagits flyttas till baksidan. Det är inte aktuellt att ta 
bort cykelparkeringen då det minskar möjligheten att parkera cyklar vid FB hallen 
och skolan.  
  

31



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Allmänna utskottet 2022-06-13

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Lekutrustningen används en hel del utanför skoltid av medföljande barn i 
samband med aktiviteter i FB hallen. Det blir även svårt att få plats med mer 
lekutrustning på skolgården. Så det är inte aktuellt att flytta lekutrustningen.  
 
Att utöka parkeringen öster om FB hallen är inte helt oproblematiskt då det 
påverkar det miljön för de boende utmed gång och cykelstigen som idag har en 
skyddande ridå bestående av träd och buskar mellan sina trädgårdar och 
skolgården. Även om det finns en alternativ cykelväg så är det synd att ta bort 
cykelvägar som används.  
 
Att bygga ut en parkering i den storleken som är föreslagen är dessutom kostsamt 
och så stora projekt måste tas upp i budgetförhandlingarna för att vara med och 
prioriteras ibland kommunens alla andra projekt. Så därför är det inte möjligt att 
genomföra medborgarförslaget inom den närmaste tiden. 
 
Med hänvisning till svaret ska medborgarförslaget avslås. 
 
Teknisk chef Lars Skeppås föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, 2022-02-03 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-08 
Förslag till svar på medborgarförslag, 2022-06-08 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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AU § 106 Medborgarförslag: Fler fasta bänkar vid 
Svartån 
Dnr KS 2022/73 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag, med föreslagna 
revideringar, om fler fasta bänkar vid Svartån, samt 

att medborgarförslaget med detta är besvarat. 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om att utöka med bänkar utmed Svartån inkom den 19:e 
januari 2022. I medborgarförslaget skrivs; 

”Då jag såsom åldrande pensionär har ett ökande behov av rörelse, vilket jag 
försöker göra genom att promenera mer, när jag gör detta, upptäcker jag ett stort 
behov av att kunna ta en paus under promenaden. Men detta är svårt, då det inte 
finns några soffor el.dyl. 

Förslag: Montera ett antal fasta bänkar el. dyl, längs Svartån från stalpet i norr till 
Aneby gård i söder.” 

Upprättat förslag på svar avses att redaktionellt revideras till kommunstyrelsens 
sammanträde.  
 
Idag har tekniska enheten nästan bara mobila bänkar utplacerade på olkia ställen i 
samhället. Dessa körs ut från förrådet på våren och hämtas in på hösten. Det 
finns endast ett fåtal fasta bänkar utmed Målqvistdammen som är i dåligt skick 
och behöver renoveras.  

Att få möjlighet att röra på sig är en viktig del i ett hälsofrämjande perspektiv. 

Så för att göra det möjligt att promenera och få chans att vila utmed Svartån även 
snöfria dagar på vintern så planerar tekniska enheten att utöka med en bänk om 
året under tre års tid. Enheten titta även på att renovera bänkarna utmed Målqvist 
dammen. Eftersom pengarna måste tas ur ordinarie driftsbudget fördelas 
kostnaden på flera år. 

Medborgaren har även lämnat in ett förslag på en modell av bänk. När det gäller 
inköp av bänk använder tekniska enheten sig av de modeller som finns i 
kommunens ramavtal. 

Med hänvisning till svaret anses medborgarförslaget besvarat. 

Teknisk chef Lars Skeppås föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, 2022-01-19 
Tjänsteskrivelse, 2022-06-09 
Förslag till svar på medborgarförslag. 2022-06-09 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-06-13

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

AU § 107 Medborgarförslag: Sopptunnor vid 
elljusspåret 
Dnr KS 2022/101 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

att ställa sig bakom upprättat svar på medborgarförslag, med föreslagna 
revideringar, om fler soptunnor vid elljusspåret och andra stigar kring Aneby, 
samt 

att medborgarförslaget med detta avslås. 
 
Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag om att utöka med soptunnor vid elljusspåret och andra 
stigar kring Aneby inkom den 12:e februari 2022. 

I medborgarförslaget skrivs; 

”Jag har hund och går varje dag elljusspåret och andra spår ner mot 
Bredestad/Jularp. När jag går där ser jag massor med skräp i olika former men 
också att jag måste gå flera kilometer med min bajspåse/bajspåsar innan jag kan 
slänga detta, exempelvis vid folketspark.” 

Upprättat förslag på svar avses att redaktionellt revideras till kommunstyrelsens 
sammanträde.  
Tekniska enheten hanterar de dryga 100 stycken publika papperskorgarna 
/hundlatrinerna vi har i Aneby kommun. dessa töms av egen personal ca 1 gång i 
veckan. Tekniska enheten får ibland in synpunkter från allmänheten om att öka 
antalet soptunnor på olika platser i kommunen. Utifrån det gör enheten en 
bedömning om det är möjligt att öka med fler papperskorgar utifrån de 
möjligheter enheten har att hinna tömma fler papperskorgar. I dagsläget har 
enheten dock fyllt gränsen för vad den hinner med att tömma. 

När det gäller elljusspåret så har tekniska små möjligheter att tömma hundlatriner 
på det området  

Med hänvisning till svaret ska medborgarförslaget avslås. 

Teknisk chef Lars Skeppås föredrar ärendet 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslag, 2022-02-12 
Tjänsteskrivelse 2022-06-08 
Förslag till svar på medborgarförslag 2022-06-08 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-06-13

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 108 Budget 2023 Höglandsförbundet 
Dnr KS 2022/177 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Allmänna utskottet kommer i augusti fatta beslut avseende Höglandsförbundets 
budgetäskande. Allmänna utskottet för diskussioner kring de äskande som har 
gjorts. 

Beslutsunderlag  
Höglandsförbundets budget 2023 med verksamhetsplan 2024–2025 
Tjänsteskrivelse, Äskade medel 2023 Informationssäkerhet, 2022-05-04 
Tjänsteskrivelse, Äskade medel 2023 IT-säkerhet, 2022-05-05 
Beslut Arbetsutskottet 2022-05-13, § 55 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-06-13

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 109 Budget 2023 Höglandsförbundets 
revisorer 
Dnr KS 2022/177 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Allmänna utskottet kommer i augusti fatta beslut avseende Höglandsförbundets 
revisorers budgetäskande. Allmänna utskottet för diskussioner kring de äskande 
som har gjorts. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse Eksjö kommuns presidium, Budget 2023 Höglandsförbundets 
revisorer, 2022-03-31 
Beräkningsunderlag, Budget 2023 Höglandsförbundets revisorer 
Beslut Arbetsutskottet 2022-05-13, § 56 
Protokollsbeslut Höglandsförbundet direktionen, 2022-05-20 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-06-13

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 110 Flyktingmottagande 
Dnr KS 2022/20 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen angående flyktingmottagande med godkännande till 
handlingarna, samt 

att tillstyrka det av kommundirektören lämnat besked till Länsstyrelsen om att 
Aneby kommun accepterar det reviderade kommuntalet för år 2022 för 
skyddsbehövande. 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Mikael Fornander informerar om att det har inkommit ny 
information från länsstyrelsen avseende det nya fördelningstalet för Aneby 
kommun. Allmänna utskottet accepterar det förändrade fördelningstalet. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-06-13

 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 111 Information från kommundirektör och 
avdelningschef kommunserviceavdelningen 
Dnr KS 2022/20 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Mikael Fornander och avdelningschef för 
kommunserviceavdelningen Johanna Evegren informerar om följande: 

- Resonemang har förts avseende flytt av familjecentralen. Vid en eventuell 
flytt hade kostnaderna för renoveringar varit omfattande. Därför görs ett 
omtag just nu kring hur lokalerna ska disponeras. 

- Frågor kring olika lokalfrågor lyfts. 
- Lördagen 30 juli kommer en tattoo-orkester att uppträda i Aneby tätort  
- Ett fuktpåslag har upptäckts under teglet i Konserthusets tak. Skadan 

håller på att inventeras och ska åtgärdas. 
- Bemanningen inför sommaren ser stabil ut inför sommaren i alla 

verksamheter. 
- Rekryteringsprocessen för vikarierande kommunikatörer och inom 

nämndadministrationen är igång. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Allmänna utskottet 2022-06-13

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

AU § 112 Anmälningsärenden 
 

Beslut  
Allmänna utskottet beslutar  

att anse ärendena anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Grundvattennivåer, 2022-06-03 
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